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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Laporan Keuangan  

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi tentang informasi 

keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Laporan keuangan dapat dijadikan 

sebagai gambaran umum kinerja perusahaan. Dalam PSAK No 1 (revisi 2009)

menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian dari posisi keuangan 

dan kinerja suatu entitas. 

Menurut Kieso et al.(2011), laporan keuangan merupakan laporan yang 

berisi informasi keuangan perusahaan uang digunakan untuk membantu pengguna 

dalam proses pengembilan keputusan. Laporan ini menampilkan sejarah 

perusahaan yang dikuantitfikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang 

sering disajikan menurut PSAK No 1 (revisi 2009) adalah 1). Laporan posisi 

keuangan pada akhir periode, 2). Laporan laba/rugi komprehensif, 3). Laporan 

perubahan ekuitas, 4). Laporan arus kas, 5). Catatan atas laporan keuangan, dan 

6). Laporan keuangan pada awal periode.   

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan  

Dalam PSAK No. 1 (revisi 2009) disebutkan bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah : 
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1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

2. Laporan keuangan juga menunjukan hasil pertangguungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka.  

Dalam SFAC No.1 menyebutkan bahwa ada tujuh tujuan laporan keuangan 

adalah : 

 Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor 

dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, 

kredit dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut harus bersifat 

comprehensive bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional 

tentang kegiatan bisnis dan ekonomi dan memiliki kemauan untuk 

memelajari informasi dengan cara yang rasional. 

 Pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, 

kreditor dan pemakai lainnya tentang penerimaan kas bersih yang 

berkaitan dengan perusahaan. 

 Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber 

ekonomi  suatu perusahaan dan klaim terhadap sumber-sumber tersebut.  

 Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha 

(performan keuangan) selama satu periode. 



8 

 Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana 

perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman dan 

pengembaliannya, transaksi modal, dividen dan equity lainnya dan faktor 

yang mempengaruhi solvenci dan likuiditas perusahaan. 

 Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana 

manajemen mempertanggung-jawabkan kepada pemilik atas pemakaian 

sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. 

 Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer 

dan direktur sesuai kepentingan pemilik. 

Dalam mencapai tujuan tersebut laporan keuangan menyajikan informasi 

mengenai entitas yang meliputi asset, liabilities, ekuitas, pendapatan dan beban 

termasuk keuntungan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan, kontribusi dari 

dan distribusi kepada dalam kapasitasnya dalam sebagai pemilik, dan arus kas. 

Penyampaian informasi ini melalui laporan keuangan perlu dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak eksternal maupun internal yang kurang 

memiliki wewenang untuk mempperoleh informasi yang mereka butuhkan dari 

sumber langsung perusahaan.   

2.1.3 Karakteristik Laporan Keuangan 

Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang membuat sebuah 

informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pengguna laporan 

keuangan. Seperti yang dikemukakan oleh Kieso, et al.(2011) :. 
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1. Relevan (relevance) 

Informasi dikatakan relevan apabila mampu : 

a. Prediksi nilai (predictive value) 

Informasi dikatakan dapat memprediksi nilai, jika memiliki nilai 

sebagai masukan untuk proses prediksi yang digunakan investor 

untuk memprediksi nilai dimasa yang akan datang. 

b. Konfirmasi nilai (confirmatory value)

Informasi yang relevan juga dapat membantu pengguna 

mengkonfirmasi atau dapat mengoreksi nilai sebelumnya. 

2. Disajikan secara tepat (faithful representaion) 

Informasi dikatakan tepat apabila memenuhi : 

a. Kelengkapan (completeness)

Informasi dikatakan lengkap apabila semua informasi yang 

diperlukan untuk disajukan secara tepat. Kelalaian yang dapat 

menyebabkan informasi tidak benar atau salah maka informasi 

tersebut tidak bermafaan lagi bagi pengguna laporan keuangan. 

b. Netralitas (neutrality) 

Informasi dikatakan netral apabila perusahaan tidak dapat memilih 

informasi untuk mendukung salah satu pihak yang berkepentingan 

untuk membuktikan. Informasi yang tidak bias harus menjadi 

pertimbangan utama. 

c. Bebas dari kesalahan (free from error) 
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Informasi dikatakan bebas dari kesalahan apabila informasi tersebut 

dalam penyajiannya disajikan secara akurat dan disajikan secara 

tepat. 

3. Dapat dipahami (understandability)

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan mudah 

dipahami oleh pemakai. 

4. Dapat diverivikasi (verifiability) 

Daya uji ditunjukan ketika pengukur-pengukur independen, dengan 

menggunakan metode pengukuran yang sama, mendapatkan hasil yang 

serupa. 

5. Ketepatan waktu (timeliness) 

Informasi yang disajikan harus tepat waktu sehingga para pengguna 

laporan keuangan dapat mengambil keputusan secara tepat. 

6. Komparabilitas (comparability) 

Informasi dari berbagai perusahaan dipandang memiliki komparabilitas 

jika telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. Informasi 

keuangan akan lebih berguna bagi pemakainya apabila dapat 

diperbandingkan dengan informasi keuangan pada laporan keuangan 

tahun sebelumnya dan keuangan antar perusahaan. 

SFAC No. 1 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan 

perusahaan dibagi menjadi enam yaitu : 
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1. Relevan (relevance) 

Informasi keuangan dikatakan relevan apabila laporan keuangan 

tersebut mampu membuat perbedaan dalam proses pengambilan 

keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan. 

Informasi keuangan dianggap relevan apabila memiliki : 

a. Nilai Prediktif (predictive value) 

Informasi memiliki nilai prediktif apabila dapat digunakan 

oleh pengguna untuk memprediksi hasil dimasa depan. 

b. Memantapkan Nilai (corfirming value)

Informasi yang dihasilkan telah mengkorfirmasikan nilai 

apabila mampu menyediakan umpan balik tentang 

evaluasi sebelumnya yang dibuat oleh pengguna laporan 

keuangan. 

c. Materialitas (materiality)

Informasi adalah bahan apabila kelalaian atau salah saji 

informasi yang dapat mempengaruhi keputusan yang 

dibuat oleh pengguna laporan keuangan. Materialitas 

merupakan aspek entitas spesifik dari relevansi. 

2. Disajikan Secara Tepat (faithful representative) 

Untuk menjadi berguna, informasi keuangan dengan tepat harus 

mewakili fenomena yang dilaporkan. Informasi dikatakan 

representatif apabila : 
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a. Kelengkapan (completeness)

Sebuah gambaran lengkap dari informasi keuangan 

mencakup semua informasi yang diperlukan bagi 

pengguna untuk memahami fenomena ekonomi 

dilaporkan, termasuk deskripsi dan penjelasan. 

b. Netralitas (neutrality)

Informasi dikatakan netral apabila bebas dari bias dalam 

pengungkapan atau penjelasan informasi tersebut. 

c. Kebebasan dari Kesalahan (freedom from error) 

Informasi dikatakan bebas dari kesalahan apabila dalam 

pengungkapannya bebas dari kesalahan dalam proses 

pelaporan keuangan. 

3. Komparatif (comparability) 

Informasi lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan 

informasi yang sama tentang entitas lain atau dari periode lain. 

Komparatif memungkinkan pengguna untuk menidentifikasi 

persamaan dan perbedaan antara item. 

4. Dapat dibandinkan (verifiability) 

Informasi ketika diuji oleh pengukur yang independen, dengan 

menggunakan metode yang berbeda mendapatkan hasil yang 

sama. 
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5. Ketepatan waktu (timeliness) 

Informasi yang tersedia untuk pengguna disajikan tepat pada 

waktunya dan mampu mempengaruhi keputusan. 

6. Dapat dipahami (understandability) 

Informasi dapat dimengerti jika diklasifikasikan, ditandai dan 

disajikan dengan jelas oleh pembuat laporan keungan agar dapat 

dipahami oleh pemakai. 

2.1.4 Komponen Laporan Keuangan  

Setelah adanya konvergensi IFRS di indonesia, terjadi perubahan komponen 

laporan keuangan. Berikut perubahan komponen laporan keuangan yang terjadi 

setelah konvergensi IFRS : 

Tabel 2.1 

Perubahan Komponen Laporan Keuangan 

Menurut PSAK Lama Menurut PSAK baru 

1. Neraca 

2. Laporan Laba  Rugi 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan atas Laporan 

Keuangan 

1. Laporan Posisi Keuangan 

2. Laporan Laba Rugi 

Komprehensif 

3. Laporan Perubahan Ekuitas  

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan Atas Laporan 

Keuangan 
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6. Laporan Posisi Keuangan 

Awal Periode  

Gambaran umum mengenai keenam komponen laporan keuangan setelah 

terjadi perubahan  akibat adanya konvergensi IFRS, menurut PSAK No.1 (revisi 

2009) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen- komponen berikut 

ini : 

a. Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode 

Merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai nilai dan 

jenis investasi perusahaan, kewajiban perusahaan kepada kreditur dan 

ekuitas pemilik. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber 

daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas 

serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Laporan 

ini bisa digunakan sebagai alat pengukur atau menghitung dasar 

tingkat hasil pengembalian, mengevaluasi struktur modal perusahaan 

dan memperhitungkan likuidas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. 

b. Laporan Laba Rugi Komprehensif Selama Periode 

Laporan ini mencerminkan aktifitas operasi perusahaan yang 

menyediakan rincian pendapatan, beban, untung dan rugi perusahaan 

untuk suatu periode waktu. Laporan laba rugi dapat digunakan untuk 

mengetahui indikasi profitabilitas perusahaan. 
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c. Laporan Perubahan  Ekuitas Selama Periode 

Laporan ini menyajikan perubahan-perubahan pada pos ekiutas. 

Laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi alasan perubahan 

klaim pemegang ekuitas atas aktivitas perusahaan.  

d. Laporan Arus Kas Selama Periode 

Laporan ini menyajikan dan melaporkan arus kas masuk dan arus kas 

keluar bagi aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan 

secara terpisah selama suatu periode tertentu. 

e. Catatan Atas Laporan Keunagan selama Periode 

Catatan atas laporan keuangan berisi tentang ringkasan kebijakan 

akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dan penjelasan lainnya. 

Dalam PSAK No 1 menyatakan bahwa : 

�Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang 
dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi 
tertentu yang digunakan sesuai dengan dasar pengukuran dan 
kebikan akuntansi yang diberlakukan oleh perusahaan. 
mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak 
disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan 
memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun 
dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk 
memahami laporan keuangan.� 

f. Catatan Posisi Keuangan Pada Awal Periode Komparatif 

Laporan posisi keuangan pada awal periode ini disajikan ketika entitas 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retropektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 
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2.1.5 Pemakai Laporan Keuangan   

Pemakai laporan keuangan umunya di bedakan menjadi dua kelompok yaitu 

pihak eksternal perusahaan dan pihak internal perusahaan, seperti yang 

diungkapkan oleh Stice, et al. (2007). Mereka menyatakan bahwa pemakai 

laporan keuangan dikelompokan menjadi dua yaitu pemakai internal dan pemakai 

ekternal. Pemakai internal merupakan pengambil keputusan yang secara langsung 

berpengaruh terhadap kegiatan internal perusahaan, sedangkan pemakai ekternal 

merupakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hubungan mereka 

dengan perusahaan. Pemakai internal membutuhkan informasi keuangan untuk 

membantu dalam perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan dan 

pengelolaan berbagai sumber daya perusahaan. Para pemakai internal meliputi 

dewan direksi, manjemen, dan karyawan perusahaan. Pemakai ekternal 

perusahaan biasanya meliputi pemerintah, pelanggang, investor, kreditur 

,pemasok, dan pemegang saham.  

a. Investor  

Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli atau menahan atau menjual investasi 

tersebut.invastor tertatrik pada informasi yang memungkinkan 

penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar 

deviden. 

b. Kreditor 
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Para krditor tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunga dapat 

dibayar pada saat jatuh tempo. 

c. Pemasok 

Pemasok tertarik dengan informasi yang memungkinkan membantu 

unutk memutuskan apakah jumlah terhutang akan dibayar pada saat 

jatuh tempo. 

d. Pemegang Saham 

Para pemegang saham berkepentingan dengan adanya informasi 

mengenai kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan 

diperoleh dan penambahan modal untuk melanjutkan bisnis 

selanjutnya.  

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktifitas 

perusahaan. Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur 

aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional. 

g. Karyawan 

Karyawan tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan 

profitabilitas perusahaan. 



18 

2.2 Laba  

2.2.1 Pengertian Laba 

Laba atau income merupakan salah satu informasi potensial yang 

terkandung dalam laporan keuangan yang sangat penting bagi para pengguna 

laporan keuangan baik pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal 

perusahaan. informasi laba dalam laporan keuangan dapat dijadikan sebagai tolak 

ukur kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Stice, et al. (2007) 

menyatakan bahwa : 

�laba merupakan jumlah yang dapat diberikan kepada investor 
(sebagai hasil investasi) dan kondisi perusahaan pada akhir 
periode masih sama baiknya atau kayanya (well -of) dengan awal 
periode.�  

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa laba merupakan hasil 

investasi yang diberikan oleh perusahaan sebagai hasil dari investasi yang telah 

ditanamkan  oleh investor. 

2.2.2 Jenis Laba 

Suwardjono (2005) mengungkapkan bahwa ada tiga tahap dalam 

penentuan laba perusahaan yaitu pertama mengukur dan mencatat jumlah harga 

pokok transaksi pada saat terjadinya dengan klasifikasi yang tepat, kedua 

menelusur dan mereklasifikasi harga pokok tersebut sesuai dengan aliran kegiatan 

perusahaan, dan ketiga membebankan harga pokok tersebut terhadap pendapatan. 

Hal tersebut akan mempengaruhi jenis laba yang dimiliki perusahaan. Dalam 
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proses penentuan jenis laba Suwarjdono (2005) mengungkapkan ada tiga yang 

menjadi pertimbangan dalam penentuan laba yaitu : 

1. Dasar penandingan 

Pendapatan suatu periode harus dibebani dengan biaya-biaya yang 

secara ekonomis berkaitan dengan produk yang menghasilkan 

pendapatan tersebut. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa 

peggunaan dasar pengukur fisik atau dasar konsumsi tidak 

merupakan penguji yang memuaskan untuk menentukan dapat atau 

tidaknya suatu biaya dibebankan terhadap pendapatan, meskipun 

dalam kenyataannya sering digunakan.  

2. Dasar kelayakan ekonomik 

Masalah menandingkan pendapatan dengan biaya dengan tepat 

terletak terutama pada masalah menentukan dasar penandingan yang 

memuaskan yaitu suatu hubungan bentuk hubungan yang dapat 

digunakan untuk menyatukan pendapatan dan pengurang pendapatan 

tersebut. 

3. Antisipasi biaya  

Secara umum semua biaya yang telah terjadi dapat dibebankan pada 

pendapatan. Dalam hal pengakuan pendapatan, akuntansi layak 

menghendaki adanya penyesuaian terhadapa pendapatan kotor. 

Dengan demikian apabila kontrak penjualan memuat ketentuan 

bahwa penjualan memberikan tambahan jasa tanpa kompensasi 

(gratis) maka tujuan untuk penentuan laba perusahaaan yang tepat 
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hasil penjualan harus dimodifikasi dengan cara memperhitungkan 

biaya taksiran dan utang untuk jasa tambahan tersebut.   

Berdasarkan konsepnya, jenis laba dibedakan menjadi dua yaitu laba 

akuntansi dan laba ekonomi. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual 

yang dilakukan oleh perusahaan (terutama pendapatan yang timbul dari penjualan 

barang atau jasa dikurangi biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut). 

Sedangkan laba ekonomi adalah kenaikan dalam kekayaan dan dikaitkan dengan 

praktik bisnis. Dalam perhitungan laba rugi laba dibagi menjadi 4 kelompok yaitu: 

1. Laba kotor 

Laba kotor merupakan laba yang diperoleh dari selisih harga pokok 

dengan penjualan perusahaan 

2. Laba Operasi 

Laba operasi merupakan hasil dari aktifitas-aktifitas operasi yang 

dilakukan oleh perusahaan. laba ini dapat diperoleh dengan cara 

mengurangi laba kotor perusahan dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam proses penjualan produk perusahaan. 

3. Laba Sebelum Pajak 

Laba sebelum pajak merupakan laba operasi ditambah hasil-hasil 

dana dikurangi biaya-biaya diluar operasi normal perusahaan. bagi 

pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini 

merupakan bagian terpenting karena menyatakan laba yang pada 

akhirnya dicapai oleh perusahaan. 

4. Laba Sesudah Pajak 
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Laba sesudah pajak merupakan laba sebelum pajak dikurangi 

dengan pajak hasil opersi suatu perusahaan pada umumnya 

dirangkum dalam suatu bagian utama. 

Menurut Hendriksen dan Breda (2000) membagi jenis laba menjadi empat 

jenis dalam kaitannya dengan perhitungan laba yaitu : 

1. Tambahan nilai (value added) 

Yaitu harga jual produksi dan jasa perusahaan dikurangi harga pokok 

penjualan barang dan jasa yang dijual. 

2. Laba bersih perusahaan  

Yaitu kelebihan hasil (revenue) dari biaya seluruh pendapatan (gain) 

dan rugi biaya tidak termasuk bunga, pajak dan bagi hasil. 

3. Laba bersih bagi investor 

Yaitu sama seperti laba bersih perusahaan tetapi setelah dikurangi 

pajak penghasilan. 

4. Laba bersih bagi pemenang saham residual 

Yaitu laba bersih kepada pemegang saham dikurangi deviden saham 

preferent. 

Sumarso (2002) menyatakan bahwa jenis laba terdiri dari : 

1. Laba bersih 

Laba bersih adalah selisih lebih pendapatan atas beban-beban dan 

merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan 

usaha. 
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2. Laba bruto 

Laba bruto adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga 

pokok penjualan. Disebut bruto karena jumlah ini masih harus 

dikurangi dengan beban-beban usaha 

3. Laba usaha 

Laba usaha adalah selisih antara laba bruto dan beban usaha 

disebut laba usaha atau laba operasi. Laba usaha adalah laba yang 

diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan 

4. Laba ditahan 

Laba ditahan adalah jumlah akumulasi laba bersih dari sebuah 

perseroan terbatas dikurangi distribusi laba yang dilakukan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap jenis laba 

dalam hubungannya dengan perhitungan laba mempunyai perhitungan sendiri. 

Seperti laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan, laba 

operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban operasi, dan laba bersih 

yaitu laba operasi ditambah pendapatan dikurangi beban, selain itu tambahan 

nilai, laba bersih perusahaan, laba bersih bagi investor, laba bersih bagi pemegang 

saham residual juga merupakan bagian dari jenis laba dalam hubungannya dengan 

perhitungan laba. 

2.2.3 Konsep Laba  

2.2.3.1 Laba Menurut Konsep Akuntansi 

Financial Statement Standard Board (FASB), seperti yang dikutip oleh 

Hendriksen dan Breda (2000) mendefinisikan laba akuntansi merupakan 
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pengukuran yang baik atas prestasi perusahaan dan laba akuntansi dapat 

digunakan dalam arus kas dimasa yang akan datang. Belkoui (2005) menyatakan 

terdapat karakteristik laba akuntansi yaitu : 

1. Income akuntasi didasarkan pada transaksi aktual yang digunakan oleh 

perusahaan (terutama revenue yang berasal dari penjualan barang dan 

jasa dikurangi cost yang dibutuhkan untuk mencapai penjualan 

tersebut). 

2. Income akuntasi didasarkan pada periode postulat dan merujuk pada 

kinerja keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. 

3. Income akuntansi didasarkan pada prinsip revenue dan memerlukan 

definisi, pengukuran, dan pengakuan revenue. 

4. Income akuntansi meminta pengukuran biaya (expenses) dalam hal cost 

historis bagi perusahaan, merupakan ketaatan yang kuat pada prinsip 

cost. Aset dicatat pada pada harga perolehannya hingga penjualan 

terlealisir, pada perubahan nilai diakui. 

5. Income akuntansi meminta bahwa revenue realisasian pada awal 

periode dikaitkan dengan cost relevan yang layak atau sesuai. Oleh 

karena itu, prinsip akuntansi dikaitkan pada prinsip perbandingan. 

Secara mendasar, cost tertentu atau cost lain dialokasikan atau  

ditandingkan dengan revenue dan cost lain dilaporkan dan dipindahkan 

sebagai aset. Cost yang dialokasikan dan ditandingkan dengan revenue 

dianggap telah digunakan jasa potensialnya. 
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2.2.3.2 Laba Menurut Konsep Ekonomi 

Laba menurut konsep ekonomi diartikan sebagai peningkatan 

kesejahteraan dan kekayaan perusahaan. Balkoui (2005) menyatakan bahwa 

income ekonomi sebagai serangkaian kejadian yang berhubungan dengan tiga 

kondisi yang berbeda yaitu : 

1. Income Batin (psychic income)

Income batin adalah konsumsi seseorang sesungguhnya atas barang 

dan jasa yang menghasilkan kesenangan batin dan kepuasan atas 

keinginan. Kepuasan batin merupakan konsep biologis yang tidak 

dapat dihitung secara langsung. 

2. Income Sesungguhnya (real income)  

Income sesungguhnya adalah pernyataan atas kejadian yang 

memberikan peningkatan kesenangan. Ukuran terbaik untuk income 

sesungguhnya adalah biaya hidup (cost of living). Dengan kata lain, 

kepuasan tercipta oleh kesenangan batin atas keuntungan diukur oleh 

pembayaran uang yang dijualkan untuk memperoleh barang dan jasa 

sebelum atau sesudah konsumsi. 

3. Income Uang (money income)

Income uang menunjukan semua uang yang diterima dan dengan 

tujuan digunakan untuk konsumsi guna memnuhi biaya hidup. 
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2.3  Teori Keagenan 

Teori keagenan (agency theory) menyakatan bahwa hubungan keagenan 

merupakan sebuah persetujuan diantara dua pihak  yaitu  principle (pemilik) dan 

agent (manajemen), dimana principle memberikan wewenang kepada agent untuk 

mengambil keputusan atas nama principle (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam 

teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingn antara agent dan principle

sehingga mungkin saja pihak manajemen tidak selalu melakukan tindakan terbaik 

bagi kepentingan pemilik. Dalam kenyataan, wewenang yang diberikan principle 

kepada agent sering mendatangkan masalah karena tujuan pememilik berbenturan 

dengan tujuan pribadi agent. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa 

bertindak dengan hanya mementingkan dirinya sendiri dan mengorbankan 

kepentingan principle . Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang 

dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi 

(asymetri information).

Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana ada ketidakseimbangan 

perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan 

pihak pemegang saham dan stakeholder pada umunya sebagai pengguna 

informasi. Hal tersebut memicu terjadinya konflik kepentingan antara pemilik 

dengan manajemen. Selain itu, bonus yang dijanjikan oleh pemilik kepada 

manajemen membuat manajemen melakukan apapun untuk memaksimalkan 

bonus yang akan didapat dengan menggunakan berbagai cara, salah satunya 

dengan cara melakukan kegiatan manajemen laba. 
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2.4 Manajemen Laba 

2.4.1 Pengertian Manajemen Laba 

Manejemen laba merupakan salah satu cara yang digunakan oleh 

manejemen dalam memanipulasi laporan keuangan sesuai dengan keinginan 

manajemen. Scott (2000) menyatakan bahwa manajemen laba : 

�the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some 

specific objective� 

Berdasarkan kutipan diatas manajemen laba dapat didefinisikan sebagai salah satu 

pilihan manajemen dalam penentuan kebijakan akuntansi yang akan digunakan 

dalam mencapai tujuan tertentu.  

Ada beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan kegiatan 

manajemen laba. Scott (2000) menyatakan ada beberapa motivasi yang 

menyebabkan manajeman melakukan kegiatan manajemen laba seperti : 

1. Motivasi Bonus (bonus motivations) 

Yaitu manajer akan berusaha mengatur laba bersih agar dapat 

memaksimalkan bonusnya. 

2. Motivasi Kontrak (contractual motivations) 
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Berkaitan dengan utang jangka panjang, yaitu manajer menaikkan 

laba bersih untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami 

technical default.

3. Motivasi Politik (political motivations) 

Aspek politis ini tidak dapat dilepaskan dari perusahaan, khususnya 

perusahaan besar dan industri strategis karena aktivitasnya melibatkan 

hajat hidup orang banyak. 

4. Motivasi Pajak (taxation motivations)

Pajak merupakan salah satu alasan utama perusahaan mengurangi laba 

bersih yang dilaporkan. Hal tersebut mengakibatkan manajemen 

melakukan praktik manajeman laba. 

5. Pergantian CEO (Chief Executive Officer)

Banyak motivasi yang timbul berkaitan dengan CEO, seperti CEO 

yang mendekati masa pensiun akan meningkatkan bonusnya, CEO 

yang kurang berhasil memperbaiki kinerjanya untuk menghindari 

pemecatannya, CEO baru untuk menunjukkan kesalahan dari CEO 

sebelumnya. 

6. Penawaran Saham Perdana (IPO) 
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Manajer perusahaan yang go public melakukan earning management

untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya dengan 

harapan mendapatkan respon pasar yang positif terhadap peramalan 

laba sebagai sinyal dari nilai perusahaan. 

7. Motivasi Pasar Modal  

Misalnya untuk mengungkapkan informasi privat yang dimiliki 

perusahaan kepada investor dan kreditor. 

2.4.2 Teori Akuntansi Positif  

Watts dan Zimmerman (1986) menjelaskan tiga hipotesa yang 

diaplikasikan untuk melakukan prediksi dalam teori akuntansi positif mengenai 

motivasi manajemen melakukan pengelolaan laba. Tiga hipotesa yang 

dijelaskannya adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesa rencana bonus (bonus plan hypothesis) 

Manajemen yang diberikan janji untuk mendapatkan bonus 

sehubungan dengan performa perusahaan khususnya terkait dengan 

laba perusahaan yang diperolehnya akan termotivasi untuk mengakui 

laba perusahaan yang seharusnya menjadi bagian dimasa mendatang, 

diakui menjadi laba perusahaan pada tahun berjalan. 

2. Hipotesa perjanjian utang (debt covenant hypothesis) 

Dalam melakukan perjanjian utang, perusahaan diharuskan untuk 

memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan oleh debitur agar dapat 
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mengajukan pinjaman. Beberapa persyaratan tersebut adalah 

persyaratan atas kondisi tertentu mengenai keuangan perusahaan. 

Kondisi keuangan perusahaan dapat tercermin dari rasio-rasio 

keuangannya. Kreditor memiliki persepsi bahwa perusahaan yang 

memiliki nilai laba yang relatif tinggi dan stabil merupakan salah satu 

kriteria perusahaan yang sehat. 

3. Hipotesa biaya politik (political cost hypothesis) 

Hipotesa ini menjelaskan akibat politis dari pemilihan kebijakan 

akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Semakin besar laba yang 

diperoleh perusahaan, maka semakin besar tuntutan masyarakat 

terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran besar 

diharapkan akan memberikan perhatian yang lebih terhadap 

lingkungan sekitarnya danterhadap pemenuhan atas peraturan yang 

diberlakukan regulator. 

2.4.3 Pola Manejemen Laba  

Menurut Scott (2000) mengelompokan pola manajemen laba menjadi empat 

kelompok besar yaitu, taking a bath, income maximization, income minimization, 

dan income smoothing. 

1. Taking A Bath 

Terjadinya taking a bath pada periode stress atau reorganisasi termasuk 

pengangkatan CEO baru. Bila perusahaan harus melaporkan laba yang 

tinggi, manajer dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi, 
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konsekuensinya manajer akan menghapus aktiva dengan harapan laba 

yang akan datang dapat meningkat.  

2. Income Maximization 

Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk 

tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang didasarkan 

pada data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data 

akuntansi tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan 

pembayaran bonus tahunan. Jadi tindakan ini dilakukan pada saat laba 

menurun. Perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang 

mungkin akan memaksimalkan pendapatan. 

3. Income Minimization 

Bentuk ini mirip dengan ”taking a bath”, tetapi lebih sedikit ekstrim, 

yakni dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi 

dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud 

dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Kebijakan yang 

diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak 

berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan 

pengembangan, hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi. 

4. Income Smoothing 

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat fluktuasi 

laba yang dapat dialami oleh perusahaan. Kebijakan ini dilakukan 

dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan 
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eksternal, terutama bagi investor karena pada umumnya investor lebih 

menyukai laba yang relatif stabil. 

2.5 Perataan Laba 

2.5.1 Pengertian Perataan Laba 

Perataan laba atau income smoothing merupakan tindakan manajemen laba 

yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat fluktuasi laba yang 

terjadi pada perusahaan. Umumnya manajemen melakukan kegitan perataan laba 

dikarenakan kecenderungan para investor yang senang melihat laporan keuangan 

yang dihasilkan oleh perusahaan berada dalam kondisi yang tetap setiap 

periodenya. 

Kustono (2010) mendefinisikan perataan laba sebagai  salah satu dimensi 

manipulasi suatu rekening sebagai bagian dari literatur managemen laba. Dalam 

pengertian ini, dapat dikatakan perataan laba merupakan kegiatan manipulasi 

suatu rekening yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka mencapai tujuan  

tujuan tertentu dan merupakan bagian dari siklus manajemen laba. 

2.5.2 Teknik Rekayasa Laba 

Teknik rekayasa laba dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang 

diungakapkan oleh Setiawati dan Na�im (2000), mereka mengelompokan teknik 

merekayasa laba menjagi tiga yaitu : 
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1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, antara lain: 

estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi 

aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi. 

2. Mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang 

digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: mengubah metode 

depresiasi aktiva tetap yaitu dari metode depresiasi angka tahun ke 

metode depresiasi garis lurus. 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan, misalnya: mempercepat atau 

menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai 

periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran 

promosi sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau 

menunda pengiriman produk ke pelanggan, menjual investasi sekuritas 

untuk memanipulasi tingkat laba, mengatur saat penjualan aktiva tetap 

yang sudah tidak dipakai. 

2.5.4 Klasifikasi Perataan Laba  

Eckel (1981) menklasifikasikan tindakan perataan laba menjadi dua yaitu: 

1. Naturally Income Smoothing  

Aliran peratan laba yang dialami (Naturally Income Smoothing) secara 

sederhana menyatakan bahwa sifat dari proses menghasilkan laba itu 

sendiri menimbulkan aliran laba yang rata. Tipe perataan laba ini terjadi 

begitu saja secara alami tanpa intervensi pihak manapun.  
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2. Intentionally Income Smoothing 

Berbeda dengan perataan laba yang terjadi secara alami, perataan laba 

disengaja (Intentionally Income Smoothing) ,mengandung intervensi 

manajemen. Aliran perataan laba yang disengaja terdapat menjadi dua 

yaitu : 

1. Perataan Laba Riil ( Real Income Smoothing ) 

Perataan laba riil menunjukan tindakan manajemen yang berusahan 

untuk mengendalikan peristiwa ekonomi yang secara langsung 

mempengaruhi laba perusahaan dimasa yang akan datang .  

2. Perataan Laba Artifisial (Artificial Income Smoothing) 

Perataan laba artifisial menunjukan usaha manajemen untuk 

meratakan laba dengan manipulasi waktu dari catatan akunatansi. 

Manipulasi yang dilakukan tidak menunjukan peristiwa ekonomi 

yang mendasar atau mempengaruhi aliran kas, tetapi menggeser 

biaya atau pendapatan dari suatu periode ke periode yang lain. 

2.6 Model Eckel  

Model eckel merupakan model yang paling sering dan umum digunakan oleh 

para peneliti dari beebagai negara untuk mengkalasifikasikan perusahaan kedalam 

kelompok income smooothers (melakukan praktik perataan laba) atau non-income 

smoothers (tidak melakukan praktik perataan laba). Model eckel ini 

membandingkan kovarian laba (CV ∆I) dengan kovarian penjualan (CV ∆S), 

mana yang lebih besar. Suatu perusahaan dikategorikan sebagai income smoothers
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jika kovarian labanya lebih kecil dari kovarian penjualan (CV ∆I < CV ∆S) dan 

sebaliknya jika kovarian laba lebih besar dari kovarian penjualan (CV ∆I > CV 

∆S), maka perusahaan tersebut dikategorikan sebagai non-income smoothers

∆I merupakan perubahan laba dalam satu periode, ∆S merupakan perubahan 

penjualan dalam satu periode. CV merupakan koefisien variasi dari variabel 

penghasilan dan variabel penjualan bersih. CV ∆I dan CV ∆S dapat dihitung 

dengan rumus : 

CV ∆I dan CV ∆S = � ��������
�	
����� ����

Atau : 

CV ∆I dan CV ∆S =���∆��∆���
��� : ∆�

Dimana : 

∆x  : perubahan pengahasilan bersih atau laba (I) atau penjualan (S) 

antara tahun n, tahun n-1  

∆X : rata-rata perubahan penghasilan bersih atau laba (I) atau 

penjualan (S) antara tahun n, tahun n-1 

n : banyaknya tahun yang diamati 

Penggunaan model eckel ini dalam rangka menentukan apakah suatu 

perusahaan melakukan praktik perataan laba atau tidak melakukan praktik pertaan 
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laba dalam berbagai penelitian empiris terdahulu adalah berdasarkan 

pertimbangan berikut : 

1. Model eckel telah digunakan oleh peneliti–peneliti terdahulu, baik luar 

negeri maupun peneliti indonesia. 

2. Laba yang digunakan dalam model eckel ini adalah laba yang 

sesungguhnya terjadi, atau tidak menggunakan proyeksi laba, sehingga 

laba yang digunakan dalam perhitungan akan bersifat objektif. 

3. Penjualan atau pendapatan yang digunakan adalah penjualan atau 

pendapatan besrih yang sesungguhnya terjadi. 

Menurut Albercht dan Richardson (1990) kelebihan model eckel ini antara 

lain: 

1. Indeks ini hanya mengukur variabilitas yang dilaporkan 

tanpa menggunakan prediksi laba sehingga hasilnya tidak 

mudah dipengaruhi oleh model-model prediksi laba. 

2. Indeks ini tidak menggunakan baik pengujian univariate 

maupun multivariate atas biaya. 

3. Laba dan penjualan yang diuji adalah laba dan penjualan 

untuk beberapa periode waktu.

2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba 

Banyak faktor yang mempengaruhi manajemen melakukan praktik perataan 

laba. Seperti yang diungkapkan oleh Aji dan Miita (2010) dalam penelitiannya, 
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mereka mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengauhi mengapa 

manajemen melakukan praktik perataan laba dalam perusahaannya seperti 

pofitabilitas, risiko keuangan, struktur kepemilikan, dan nilai perusahaan. Banyak 

peneliti empiris yang sebelumnya telah melakukan pengujian terhadap faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap praktik peratan laba. Seperti yang tersaji dalam 

tabel berikut : 

Tabel 2.2 

Penelitian Faktor-Faktor Yang Berepengaruh Terhadap Praktik 

Perataan Laba

No Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 
Yusuf dan Soraya 

(2004) 

a. Ukuran 

perusahaan  

b. Profitabilitas

perusahaan  

c. Leverage operasi 

perusahaan 

d. Status perusahaan  

Ukuran perusahaa, 

profitabilitas, leverage 

operasi perusahaan dan 

status perusahaan 

berpengaruh terhadap 

praktik perataan laba 

yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

2 
Juniarti dan 

Carolina (2005) 

a. Faktor besaran 

perusahaan 

b. Profitabilitas 

c. Sektor industri 

faktor besaran 

perusahaan, 

profitabilitas, dan sektor 

industri perusahaan tidak 
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perusahaan  berpengaruh terhadap 

praktik perataan laba. 

3 
Suwito dan 

Herawaty (2005) 

a. Ukuran 

perusahaan  

b. Profitabilitas

perusahaan  

c. Leverage operasi 

perusahaan  

d. Net profit margin 

e. Jenis usaha 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage 

operasi, net profit margin 

dan jenis usaha tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

praktik perataan laba 

yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

4 
Dewi dan Carina 

(2008) 

a. Ukuran 

perusahaan  

b. Return on asset 

c. Net Profit margin 

d. Financial 

leverage

Dari empat variabel yang 

diuji hanya return on 

asset yang berpengaruh 

terhadap praktik perataan 

laba yang dilakukan oleh 

perusahaan.   

5 
Aji dan Mita 

(2010) 

a. Pofitabilitas 

b. Risiko Keuangan  

c.  Struktur 

Kepemilikan 

d. Nilai Perusahaan  

Variabel risiko keuangan 

dan nilai perusahaan 

mempunyai pengaruh 

terhadap praktik perataan 

laba yang dilakukan oleh 

perusahaan sedangkan 
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variabel profitabilitas 

dan struktur kepemilikan 

tidak berpengaruh positif 

terhadap praktik perataan 

laba. 

2.7.1 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung 

kemampuan prusahaan dalam menghasilkan laba. Sutrisno (2001) mendefinisikan 

: 

�Profitabiltas sebagai hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh 

manajemen.� 

Profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang 

akan diperoleh perusahaan atas hasil penjualan perusahaan. Profitabilitas

merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk 

dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan 

yang menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan (profit), maka akan 

sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Dalam penilaian 

profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan beberapa indikator seperti yang 

diungkapkan oleh Sutrisno (2001) dan Halim dan Hanafi (2005), yaitu : 

a. Profit margin  
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Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai oleh 

perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

Profit margin = ������� ��	
�� ���
� ��� ��������������� � 100%

b. Return On Asset 

Return ON asset (ROA) merupakan ukuran perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

Rasio ini dapat dihitung dengan menggunaka rumus : 

ROA = ������� ������ ������ ��� ������
����� ������ � 100%

c. Return On Equity 

Retturn on equity (ROE) merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki oleh 

perusahaan. Rasio ini dapat dihhitung dengan menggunakan rumus : 

ROE = ������� �	��� ��� ���������� ������� � 100%

d. Return On Invesment 

Return on invesment (ROI) merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untum menutup 

investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Rasio ini dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

ROI = ������� �	��� ��� �������������� � 100%

e. Earning Per Share 
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Earning Per share merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Rasio ini dapat 

dihitung menggunaka rumus : 

EPS = ������� �	��� ��� ���������� � 100%

Dalam penelitian sebelumnya profitabiltas sering dijadikan sebagai indikator 

penguji dalam praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi dan Carina (2008), dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap paraktik perataan laba yang dilakukan 

oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniawan (2011) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan 

apabila perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi maka penilaian 

terhadap manajemen dianggap sangatlah bagus dan memuaskan dalam 

pengelolaan perusahaan. Hal tersebut akan mendorong manajemen untuk 

melakukan apapun untuk mecapai tujuannya. 

2.7.2 Risiko Keuangan  

Risiko keuangan adalah segala macam risiko yang berkaitan 

dengan keuangan, biasanya diperbandingkan dengan risiko non keuangan, 

seperti risiko operasional. Jenis risiko keuangan misalnya adalah risiko nilai 

tukar, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Risiko keuangan dapat diukur 

dengan menggunakan leverage. Leverage merupakan  suatu tingkat kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban 
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tetap (hutang dan atau saham  istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan 

perusahaan untuk memaksimisasi kekayaan pemilik perusahaan.  

Sutrisno (2001) mendefinisikan leverage adalah penggunaan aktiva atau 

sumberdana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung 

biaya tetap atau membayar beban tetap. Secara umum leverage dibagi menjadi 

dua macam yaitu : 

1. Leverage Operasi (Operating leverage)

Leverage operasi (Operating Leverage) merupakan penggunana aktiva 

yang menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya tetap berupa 

penyusutan. Penggunaan leverage operasi ini diharapkan perusahaan 

agar penghasilan yang didapatkan atas penggunaan aktiva tetap tersebut 

cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel.   

2. Leverage Keuangan (Financial Leverage) 

Leverage keuangan (Financial Leverage) merupakan penggunaan dana 

yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa 

bunga. Penggunaan dana yang menyebabkan beban tetap ini diharapkan 

penghasilan yang diperoleh lebeih besar dibandingkan beban yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

Dengan menggunakan leverage operasi dan leverage keuangan perusahaan 

mempunyai tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya 

aset dan sumber dana yang digunakan. Dengan demikian hal tersebut akan 

meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham.  
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Dalam penelitian yang lakukan oleh Yusuf dan Soraya (2010)

menyatakan bahwa leverage operasi perusahaan yang melakukan praktik 

perataan laba dan perusahaan bukan  perataan laba cenderung stabil meskipun 

terjadi penurunan dalam perusahaan perataan laba. Hal tersebut menunjukan 

bahwa perusahaan yang melakukan praktik perataan laba memiliki 

kecenderungan yang stabil dalam biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

Dengan kata lain risiko keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kegiatan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan. 

2.7.3 Nilai Perusahaan  

Dalam pengambilan keputusan keuangan yang benar manajer keuangan 

perlu menentukan tujuan yang harus di capai. Keputusan yang benar adalah 

keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Tujuan keputusan 

keuangan yang dimaksud adalah mamaksimumkan nilai perusahaan. Tujuan 

tersebut dipergunakan karena dengan memaksimumkan nilai  perusahaan maka 

pemilik perusahaan akan menjasi lebih makmur. Sedangkan nilai peusahaan 

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calaon pembeli apabila perusahaan 

tersebut di jual (Husnan, 2000). 

Tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh 

dengan memaksimalkan nilai sekarang atau present value keuntungan pemegang 

saham. Indikator yang digunakan untuk memprediksi arus kas yang akan datang 

perusahaan yaitu dengan menggunakan price earning rasio. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Husnan (2000) yang menyatakan bahwa nilai perusahaan 

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan 



43 

tersebut di jual. Dengan demikian PER adalah harga yang bersedia dia bayar 

oleh calon pembeli apabila perusahaan tersedbut hendak dijual.   

Pendekatan ini sangat penting bagi para investor alam pembuatan 

keputusan investasi yang artinya membantu investor dalam manentukan 

keputusan yang tepat dalam membeli, menahan atau menjual saham. Dalam 

membeli atau menjual saham investor akan membandingkan nilai intristik 

dengan nilai pasar saham yang bersangkutan. Nilai interistik dikenal sebagai 

nilai teoritis atau merupakan nilai saham yang sebenarnarnya. Pendekatan nilai 

interistik ini diwakili oleh pendekatan PER dengan kata lain apabila nilai pasar 

suatu saham lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, berarti saham tersebut tergolong 

mahal. Dalam kondisi tersebut investor dapat melakukan pengambilan keputusan 

untuk menjual saham yang bersangkutan. Sebaliknya apabila nilai pasar suatu 

saham kurang dari nilai intrinsiknya, maka nilai saham tersebut dikatakan kecil, 

hal tersebut dapat membantu pengambilan keputusan investor untuk menahan 

saham tersebut untuk tidak dijual.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2005) berkaitan dengan nilai 

perusahaan. hasil penelitianya menyatakan bahwa tingkat profitabilitas 

berpengaruh dengan penentuan nilai perusahaan. Hal tersebut mennunjukan 

bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh perusahan maka 

semakin tinggi pula nilai perusahaan yang akan diperoleh perusahaan. Dengan 

demikian manajer akan melakukan apapun untuk meningkatkan profitabilitas 

perusahaan, hal tersebut akan memicu manajer melakuakn tindakan yang tidak 
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semestinya yaitu dengan melakukan praktik perataan laba untuk menacapai 

tujuan tersebut.  

Penelitian Aji dan Mita (2010) menyatakan bahwa nilai perusahaan 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaa. Hal 

tersebut menunjukan bahwa semanakin tinggi nilai perusahaan maka perusahaan 

tersebut akan cenderung melakukan praktik perataan laba. Karena dengan 

melakukan perataan laba, variabilitas laba dan risiko saham dari perusahaan 

akan semakin menurun. Variabilitas laba yang minim itulah yang berusaha 

dipertahankan oleh perusahaan agar disukai oleh investor agar nilai pasar 

perusahaan tetap tinggi dan perusahaan semakin mudah menarik sumber daya ke 

dalam perusahaan. 

2.7.4 Struktur Kepemilikan 

Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk 

memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan 

menggunakannya untuk tujuan pribadi. Struktur kepemiliikan dapat berupa 

investor, pemerintah, dan institusi swasta. Dalam pengelompokannya struktur 

kepemilikan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu meliputi struktur kepemilikan 

institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. 

Husnan dalam Sugiarto (2009) menyatakan bahwa struktur kepemilikan 

perusahaan-perusahaan terbuka terkonsentrasi di indonesia. Konsentrasi 

kepemilikan perusahaan dapat dilihat berdasarkan sektor industri dengan ukuran 

blockholders. Struktur kepemilikan memiliki motivasi yang berbeda dalam 

memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur 
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kepemilikan dipercaya memiliki kemamapuan untuk mempengruhi jalannya 

perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.  

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi 

konflik antara manajemen dana pemegang saham (Faisal, 2005). Jensen dan 

Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional adalah dua mekanisme corporate gevernance yang dapat 

mengendalikan masalah keagenan. Proposi jumlah kepemilikan dalam perusahaan 

dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manjemen dengan 

pemegang saham, sedangkan pemegang saham institusional memiliki keahlian 

yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham 

institusional mayoritas atau diatas 5% (Faisal, 2005).  Salah satu contohnya 

adalah Perusahaan perseroan, didalam perusahaan ini kepemilikannya ditentukan 

oleh jumlah saham yang dimiliki dalam perusahaan tersebut. Saham-saham 

tersebut diperjualbelikan di pasar modal sehingga  apabila perusahaan 

memerlukan peningkatan pendanaan, perusahaan dapat menjual sahamnya kepada 

publik baik perseorangan atau pada institusi lain. 

2.7.4.1 Kepemilikan Manejerial 

 Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial 

merupakan kepemilkikan saham yang dimiliki oleh manajer, direksi, komisaris 

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pemegang 

saham dapat dipandang sebagai principle yang memperkerjakan manajemen yang 

bertindak sebagai agent mereka. Agent tersebut membuat keputusan yang 
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memaksimumkan kekayaan para pemilik perusahaan. karena pada dasarnya 

principle memperkerjakan agent adalah untuk memenuhi semua kepentingan para 

pemilik perusahaan. 

Selain itu dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan 

memberikan insentif bagi manajemen untuk melakukan perataan laba, Menurut 

Brochet dan Gildao (2004), manajemen yang memiliki saham perusahaan 

memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibanding pemegang saham 

non-institusi lainnya, dengan demikian memiliki kesempatan untuk melakukan 

perataan laba untuk meminimalisir volatilitas labanya untuk meningkatkan 

kinerja saham perusahaan. Wang dan William (1987) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan kegiatan perataan laba bertentangan dengan para pemegang 

saham, kegiatan praktik perataan laba dilakukan hanya untuk meningkatkan 

kekayaan para manajer tanpa memperdulikan para pihak pemegang saham 

selaku pemilik perusahaan.  

2.7.4.2 Kepemilikan Institusional 

Kepemilkan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki 

institusional dan blockholders, institusional disini dapat meliputi pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan hukum. Investor institusional sering dikatan 

sebagai investor yang canggih dan sering menggunakan informasi laba sekarang 

dalam memprediksi laba yang akan datang dibandingkan dengan investor non 

institusional. Pengelolaan laba yang bresifat efisien dan tidak selalu oportunis 



47 

mengakibatkan  kepemilikan institusional yang tingggi akan meningkatkan 

pengelolaan laba perusahaan  (Veronica dan Utama,2006). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Utama (2006) menyatakan 

bahwa kepemikan institusional berpengaruh terhadap kegitan pengelolaan laba 

(manajemen laba) yang dilakukan oleh perusahaan, hal tersebut juga didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Ujiyanto dan Pramuka (2007). Hasil 

penelitiaanya menyatakan bahwa  kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian 

kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kebijakan akuntansi yang akan 

digunakan oleh perusahaan. selain itu juga standar tinggi yang diterapkan oleh 

pemilik institusional mengakibatkan para manajer melakukan apapun untuk 

mencapai standar tersebut termasuk dengan menggunaka praktik perataan laba.  

2.8 Kerangka Pemikiran  

2.8.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Praktik Perataan Laba 

Rasio profitabilitas perusahaan adalah rasio yang diukur berdasarkan 

perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva perusahaan. 

Profitabilitas merupakan ukuran paling pentng untuk menilai sehat atau tidaknya 

perusahaan yang mempengaruhi investor dalam membuat keputusan.  

Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengguji apakah tingkat 

profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan terhadap praktik perataan laba. 

Seperti yang dilakukan oleh  Silviana (2010), dalam hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap praktik perataan 
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laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hal yang sama dilakukan oleh Budiasih 

(2009) menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap praktik perataan laba yang dilakukan oleh perataan laba. 

Dengan semakin tinggi nya tinggat profitabilitas perusahaan maka akan 

melakukan tindak perataan laba, hal tersebut dikarenakan manajemen tahu akan 

kemampuan unruk mendapatkan laba dimasa yang akan datang sehingga 

mempermudah dalam menunda dan mempercepat laba. 

2.8.2 Pengaruh Risiko Keuangan Terhadap Praktik Perataan Laba 

Penelitian berkaitan dengan perataan laba, salah satu faktor yang menjadi 

indikatornya adalah risiko keuangan. Dalam penelitian sebelumnya indikator 

pengukurnya adalah leverage operasi perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh 

Suwito dan Herawaty (2005) menyatakan bahwa leverage operasi yang dimiliki 

oleh perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang dilakukan oleh 

perusahaan walaupun tidak signifikan. Yusuf dan Soraya (2010) menyatakan 

bahwa dengan melakukan perataan laba, tingkat leverage operasi yang dimiliki 

oleh perusahaan cenderung stabil setiap periodenya. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tingkat leverage operasi berpengaruh terhadap praktik 

perataan laba. 

2.8.3 Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Praktik Pertaan Laba 

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut mau dijual. Nilai perusahaan yang tinggi 
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biasanya didorong dengan tingkat profitabilias yang dimiliki oleh perusahaan. 

dengan tingginya tingkat profitabilitas perusahaan otomatis nilai perusahaan akan 

meningkat. 

Penelitian mengenai hubungan nilai perusahaan dengan praktik perataan 

laba yang dilakukan oleh perusahaan, seperti yang dilakukan oleh Pratiwi (2012), 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa nilai perusahaan berpengaruh terhadap 

praktik perataaan laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menunjukan 

bahwa dengan melakukan praktik perataan laba, perusahaan berharap dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. Sesuai dengan motivasi yang 

diungkapkan oleh scott. 

2.8.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Praktik Perataan Laba 

Struktur kepemilikan merupakan komponen modal yang tersusun 

berdasarkan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki. Dalam penelitian ini 

struktur kepemilikan yang digunakan oleh peneliti adalah dua yaitu kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemlikan manajerial merupakan 

kepemilikan atau struktur modal yang dikuasai oleh pihak internal perusahaan. 

sedangkan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh suatu lembaga. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ujiyanto dan Pramuka (2007)

menggunakan dua variabel struktur kepemilikan yaitu kepemilikan manjerial 

dan kepemilikan institusional untuk menguji penguruhnya terhadap tindak 
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pengelolaan laba. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat 

kepemilikan institusioanal dan tingkat kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap praktik pengelolaan laba yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat struktur modal perusahaan 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan. 

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Ujiyanto dan Pramuka yang 

melakukan penelitian berkaitan dengan hubungan struktur kepemilikan dengan 

praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan. Palestin (2007) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap 

praktik pengelolaan laba yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian 

struktur kepemilikan dapat dijadikan sebagai indikator praktik perataan laba 

yang dilakukan oleh perusahaan.  

2.8.5 Pengaruh Profitabilitas, Risiko Keuangan, Nilai Perusahaan Dan 

Struktur Kepemilikan Terhadap Praktik Perataan Laba  

Penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Mita (2010), dalam penelitiannya 

menguji empat variabel yang berpengaruh dalam praktik perataan laba yang 

dilakukan oleh perusahaan. Keempat variabel tersebut adalah profitabilitas 

perusahaan, risiko keuangan, nilai perusahaan, dan struktur kepemilkan 

perusahaan. Hasil pentelitiannya menunjukan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. Besarnya kepemilikan publik 

serta keberadaan kepemilikan manajemen juga terbukti tidak berpengaruh positif 



51 

terhadap perataan laba yang dilakukan perusahaan. Risiko perusahaan dan nilai 

perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. 

Hal tersebut mendorong peneliti untuk menguji kembali tingkat pengaruh 

profitabilitas, risiko keuangan, nilai perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap 

praktik perataan laba.  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  

2.9 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dibangun dibangun 

sebagai berikut : 

H1    :   Profitabilitas berpengaruh terhadap praktik perataan laba.  

H2    :   Risiko Keuangan berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 

Profitabilitas 

Risiko Keuangan

Nilai Perusahaan 
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Kepemilikan Publik
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H3    :   Nilai perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 

H4    :   Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik perataan laba.  

H5    :   Kepemilikan publik berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 

H6 : Profitabilitas, risiko keuangan, nilai perusahaan, dan struktur 

kepemilikan berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 


